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NAMEN  
Univerza v Ljubljani za zagotavljanje celovite, kakovostne, raznolike, dolgo-
ročno vzdržne in sodobne strukture študijskih programov za pridobitev izobrazbe 
uporablja postopke in načine, s katerimi v pripravo in postopke akreditacij študij-
skih programov vključuje vse relevantne deležnike in zunanje strokovnjake. 
Univerza v Ljubljani izvaja študijsko dejavnost na članicah. 
Odgovornost za pripravo študijskih programov je strokovno, raziskovalno in organiza-
cijsko utemeljena tako, da je predlagateljica programa za postopek akreditacije vedno 
članica; pri interdisciplinarnih programih v sodelovanju z drugimi članicami UL, pri 
skupnih programih pa v sodelovanju z drugimi visokošolskimi zavodi doma ali v tujini. 

PRVA AKREDITACIJA 
ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
Predlog novega študijskega programa sprejme senat članice (pri interdisciplinarnih 
programih v sodelovanju z drugimi članicami UL, pri skupnih programih pa v 
sodelovanju z drugimi visokošolskimi zavodi doma ali v tujini) in ga predlaga v program 
dela za naslednje koledarsko leto. Predlog vsebuje elemente, navedene v Prilogi 1 
teh pravil. Upravni odbor UL da predhodno mnenje o finančnih posledicah uvedbe 
novega študijskega programa in ga potrdi v programu dela za naslednje koledarsko 
leto. Vloga za prvo akreditacijo programa se po potrditvi programa dela pripravi na 
obrazcu in na način, ki ga predpiše Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu. 
Vloga se obravnava na organih članice v skladu s postopkom in pristojnostmi, ki jih 
določi članica s svojimi pravili, vendar tako, da v postopku potrjevanja sodelujejo 
tudi študenti in (z mnenji/soglasji) predstavniki potencialnih delodajalcev v Sloveniji 
ali tujini. Članica vlogo za akreditacijo programa po potrditvi na Senatu članice za 
nadaljnjo obravnavo da v postopek za sprejem na pristojnih komisijah in na Senatu UL. 
Zaradi zagotavljanja kakovosti študijskih programov UL je treba pred vsebinsko obravnavo 
vlog za prvo akreditacijo študijskega programa na pristojni komisiji Senata UL imenovati:

• ob prvi akreditaciji študijskega programa: tri poročevalce (dva strokovnjaka z 
ustreznega področja in enega člana pristojne komisije Senata UL);

• ob spremembah študijskega programa: enega poročevalca, ki je član pristojne 
komisije Senata UL, kadar komisija oceni, da za sklepanje potrebuje še mnenje 
strokovnjaka z ustreznega področja.

Študijski program UL potrdi Senat UL na predlog pristojne komisije Senata UL, 
ki obravnava študijske programe na podlagi predlogov senatov članic in ustrezne 
priložene dokumentacije. Vloga za prvo akreditacijo se po potrditvi na Senatu UL 
da ustreznemu nacionalnemu organu (NAKVIS). Novi program se lahko razpiše 
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v razpisu za vpis, ko so izpolnjeni vsi zakonski pogoji. Program se šteje za akre-
ditiranega oziroma javno veljavnega, če izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon. 

EVIDENCA ŠTUDIJSKIH 
PROGRAMOV
Evidenca vsakega posameznega akreditiranega študijskega programa se začne 
voditi po datumu pravnomočnosti odločbe o prvi akreditaciji programa. 
Pristojne službe rektorata vodijo evidence programov v skladu z vsebino, pred-
pisano z zakonom, in njihovih vsebin v elektronski aplikaciji. Te evidence 
obsegajo podatke, ki jih za vodenje evidenc predpisuje zakon o visokem 
šolstvu. Evidence so na voljo za uporabo in postopke na članicah, pri čemer 
so članice zavezane k varstvu osebnih podatkov, če jih evidence vsebujejo. 
Za vodenje uradne evidence študijskih programov se oblikuje elektronska aplikacija, 
ki je uradni dokument o veljavnih sestavinah študijskih programov, kot jih predvideva 
zakon. Do te evidence dostopajo predstavniki članic in rektorata ter jih uporabljajo v 
postopkih spreminjanja študijskih programov in drugih postopkih, npr. samoevalvaciji 
programov. Podatki iz evidenc so na voljo tudi zunanjim uporabnikom v skladu z zakonom. 

UVRSTITEV ŠTUDIJSKEGA 
PROGRAMA V RAZPIS ZA VPIS
Univerza v Ljubljani razpisuje programe prve in druge stopnje v ločenih razpisih. Programe 
prve stopnje in enovite magistrske študijske programe razpisuje skupaj, vendar ločeno 
od študijskih programov druge stopnje.

Pri pripravi razpisa za vpis se upošteva pravilnik ministra, ki ureja pripravo in objavo 
razpisa za vpis ter postopke prijave na študij. V objavljeni razpis se uvrstijo samo akredi-
tirani/javno veljavni študijski programi na predlog senatov članic.

Razpis za vpis vsebuje vse podatke, določene s pravilnikom  ministra. V  razpisih za 
vpis se za vsak  program posebej navede tudi minimalno število vpisanih študentov, ki 
zagotavlja izvedbo  prvega  letnika  študijskega  programa  za  naslednje študijsko leto za 
vsakega od načinov predvidene izvedbe programa. Če minimalno število ni navedeno, 
mora članica program izvesti tudi, če je v program vpisan samo en študent. Pri manjšem 
številu vpisanih študentov članica upošteva možnosti izvedbe posameznega predmeta, 
predvidene s Statutom UL.

Razpis za vpis mora vsebovati tudi podatek o morebitnem tujem jeziku/jezikih glede na 
način izvedbe vsakega posameznega študijskega programa.
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RAZVOJ ŠTUDIJSKEGA 
PROGRAMA
Članica vsaj vsako drugo študijsko leto, priporočeno pa vsako študijsko leto, izvede  
samoevalvacijo študijskega programa. Za to so oblikovane smernice, ki so priloga tega 
dokumenta (Priloga 2). Smernice so namenjene podpori pri razmisleku in samoevalva-
ciji različnih vidikov študijskega programa in njegove izvedbe. So vsebinsko opredeljene, 
vendar ne prepodrobno predpisane. Omogočajo dopolnitve glede na specifične potrebe 
po evalvaciji elementov, ki jih trenutne smernice ne vsebujejo.

Samoevalvacijo za posamezni študijski program vodi in koordinira skrbnik/koordi-
nator/vodja programa, ki je odgovoren za vsebino poročila. Samoevalvacija se izvede 
za študijsko leto po njegovem zaključku in najpozneje do 31. decembra za preteklo 
študijsko leto.

Poročilo obravnava komisija za kakovost na članici in ga predstavi senatu članice. Članica 
lahko v obravnavo poročila vključi tudi druge organe glede na pravila o delovanju članice 
(npr. študijske odbore, študijske komisije).

Članica ugotovitve samoevalvacije uporabi za načrtovanje ukrepov za izboljšanje študij-
skega programa, izboljšanje delovanja ali organizacije dela na ravni članice in celotne 
študijske dejavnosti članice ter univerze in za pripravo poslovnega poročila s poročilom 
o kakovosti. Na podlagi samoevalvacije programa se pripravijo in utemeljijo posamezni 
predlogi sprememb študijskih programov. Članica sistemske ukrepe na ravni članice 
vključi v program dela, ki ga sprejema v koledarskem letu po nastanku samoevalvacij-
skega poročila, predloge izboljšav na ravni univerze pa sporoči službi za kakovost na 
ravni univerze.

Članica predlog za spremembo obveznih sestavin posameznega programa predloži v 
postopek    za   sprejem  na   Senatu   UL   največ   enkrat    letno   in   najpozneje   do   
30.  junija.   Spremembe neobveznih sestavin predmetnika se potrjujejo najpozneje do 
začetka študijskega leta.

Senat UL lahko sklene, da posamezne sestavine programov ali 
premetnikov po pooblastilu Senata UL potrjujejo senati članic. 
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PRENEHANJE AKREDITACIJE 
ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
Akreditacija študijskega programa preneha v skladu z določbami zakona o visokem 
šolstvu. V postopek prenehanja akreditacije se predlagajo študijski programi, 
ki se v tekočem študijskem letu že tretje zaporedno študijsko leto ne izvajajo. 
Predlog za odvzem akreditacije študijskega programa se vključi 
v program dela na predlog senata članice ali kolegija rektorja. 
Predlog se po potrditvi programa dela v odločanje posreduje na Nacionalno agencijo za 
kakovost v visokem šolstvu.

PRILOGE:

• Priloga 1: Predloga za nov študijski program

• Priloga 2: Smernice za samoevalvacijo študijskega programa


